
 

 

 

Загальне повідомлення про закупівлі 

Назва проекту: «Енергоефективність в громадських будівлях та вуличному 

освітленні міста Рівне»  

Країна: Україна 

Діловий сектор: Енергоефективність 

Джерело фінансування: Північна Екологічна Фінансова Корпорація 

(НЕФКО), Фонд «Норвезько-Українська ініціатива енергоефективності» 

(NUEE), місто Рівне 

Тип контракту: Роботи, товари та послуги 

Тип повідомлення: Загальне повідомлення про закупівлі 

Дата виходу: 24 лютого 2021 року 

Дата закриття: 24 лютого 2023 року в 23:59 за Київським часом 

 

Місто Рівне, що представлене Управлінням капітального будівництва 

виконавчого комітету Рівненської міської ради планує оголосити тендери на 

закупівлю робіт, товарів та послуг, передбачених проектом 

«Енергоефективність в громадських будівлях та вуличному освітленні міста 

Рівне». Початок тендерів на укладання контрактів запланований на другий 

квартал 2021 року. 

Місто має намір використати кредитні кошти, що надаються Північною 

екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО), власний внесок з боку міста 

Рівне та грантові кошти, що надаються Фондом Норвезько-Української 

ініціативи енергоефективності (NUEE) для робіт, товарів та послуг, 

перелічених нижче. 

Проект реалізовується на виконання рішення Рівненської міської ради від 17 

вересня 2020 року №7884 «Про залучення кредиту та гранту НЕФКО для 

фінансування інвестиційного проекту» (зі змінами).  

В рамках реалізації проекту «Енергоефективність в громадських будівлях та 

вуличному освітленні міста Рівне» у 2021-2022 рр. будуть відібрані 

підрядники для реалізації контрактів на загальну суму близько 6,8 млн. євро за 

наступними напрямками: 

- термомодернізація будівель бюджетної сфери 



 

 

 

- часткова заміна вікон та вхідних дверей 

- часткова заміна кухонних плит 

- внутрішнє освітлення 

- крани для води 

- реконструкція систем опалення, включаючи сонячне опалення 

- встановлення індивідуальних теплових пунктів з автоматичним 

регулюванням та утеплення труб 

- вдосконалення вентиляційних систем 

- встановлення вуличного освітлення, включаючи системи управління 

За додатковою інформацією звертатись до:  

Управління   капітального   будівництва   виконавчого комітету 

Рівненської міської ради: 

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Лермонтова, 6, тел. +380 68 146 38 33 

Матвійчук Анатолій Олександрович - головний інженер 

E-mail: ukb.mvk@ukr.net, 70mao@ukr.net 

 

Загальне повідомлення про закупівлі також міститься на сайті Прозоро та 

вебсайті Рівненської міської ради 

https://prozorro.gov.ua/news/vprovadzhennya-energozberezhennya-v-zakladah-ta-ustanovah-shcho-nalezhat-do-komunalnoyi-vlasnosti-m-rivne-ta-modernizaciya-vulychnogo-osvitlennya
http://rivnerada.gov.ua/portal/view-content/9638

